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UFCD 13 – Análise de sistemas de informação 

UFCD 14 – Programação em C/C++ estrutura básica e conceitos fundamentais 

UFCD 15 – Programação em C/C++ ciclos e decisões  

UFCD 16 – Programação em C/C++ funções e estruturas  

UFCD 17 – Programação em C/C++ formas complexas 

UFCD 18 – Instalação e configuração de sistemas de gestão de bases de dados 

UFCD 19 – Administração de bases de dados 

 

Competências Instrumentos Ponderação 

Sa
b

er
 

Reconhecer e utilizar as diferentes metodologias de análise de sistemas de 

informação, no âmbito do processo de informatização de uma 

organização. 

Trabalho de projeto 
Projetos de Avaliação 
Fichas de Avaliação 
Fichas Orientadas 

Grelhas de autoavaliação 

30% 
 

Reconhecer a estrutura básica de um programa em linguagem C/C++. 

Enunciar os conceitos fundamentais da linguagem de programação C/C++. 

Identificar os ciclos e decisões subjacentes à linguagem de programação 

C/C++. 

Identificar as funções e estruturas constantes na linguagem de 

programação C/C++. 

Reconhecer as formas mais complexas de programação em C/C++. 

Reconhecer as áreas de intervenção de um administrador de base de 

dados. 

Definir e implementar um plano de instalação de um sistema de base de 

dados. 

Proceder à gestão e instalação de base de dados. 

 

Proceder à replicação de base de dados e à execução e gestão de cópias de 

segurança e reposições.  

 



 

 

 
Executar a gestão de transações e a importação e exportação de dados. 
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Usar a linguagem técnica no sentido de comunicar, de forma precisa e 

coerente, uma ideia ou uma informação. 

Fichas de trabalho 
Trabalho de sala de aula 

Relatórios 
Trabalhos de pesquisa 
Grelhas de observação 

50% 

Identifica dúvidas e dificuldades. 

Manifestar segurança e autonomia, recorrendo seletivamente a saberes e 

competências adquiridas. 

Utilizar as metodologias de análise de sistemas de informação. 

Criar um programa em linguagem C/C++. 

Produzir e instalar uma base de dados. 
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Participação 

Grelhas de observação 
Grelhas de autoavaliação 

Observação direta 
20% 

Responsabilidade 

Cooperação 

Respeito 

Autonomia 

 


